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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/4/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 07 DE MARÇ DE 2012.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 07 de març de 2012, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra MARC MONTAGUT PRATS
Sr/Sra JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

Actua el secretari general de la Corporació, el Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén
la present acta.
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Hi assisteix també l’interventor municipal, el Sr. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.

A continuació, s’entra a l’examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 25 DE GENER DE 2012, DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT, EL DIA 14 DE FEBRER DE 2012 I DEL PLE CELEBRAT,
EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT, EL DIA 16 DE FEBRER DE 2012.
Vistes i llegides les actes de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 25 de
gener de 2011 i les actes de les sessions extraordinàries i urgents celebrades els dies 14 de
febrer de 2012 i 16 de febrer de 2012, el Ple de l’Ajuntament les APROVA, per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 222 FINS
AL NÚMERO 1216 DE L'ANY 2012.
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 222 fins al número 1216 de l’any
2012. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE DATA 16 DE FEBRER DE 2012, RELATU
A LA MOCIÓ QUE VAN PRESENTAR ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE
SALOU ACORDANT SEPARAR-SE DEL C.R.T., LA REVOCACIÓ DE POTESTATS
DELEGADES I LA SEVA DISSOLUCIÓ I INSTAR A LA GENERALITAT I A
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA ELS TERMES D’UNS NOUS ESTATUTS.

Vist l’acord de Ple de data 16 de febrer de 2012, relatiu a la moció que van presentar tots els
grups municipals de l’Ajuntament de Salou acordant separar-se del C.R.T., la revocació de
potestats delegades i la seva dissolució i instant a la Generalitat i a l’Ajuntament de Vilaseca els termes d’un nou estatut, que es trancriu tot seguit:
“- Atès que els Ajuntaments de Salou i de Vila-seca van acordar en els seus respectius
plenaris de 31 de gener de 1992 la integració en el Consorci Intermunicipal de Vila-seca i
Salou, constituit pels dos municipis i la Generalitat de Catalunya.
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- Atès que pel decret 28/1992 de febrer, del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, s’aprova:
1r.- la integració de l’administració de la Generalitat en l’esmentat Consorci
2n.- els Estatuts que han de regir el mateix
- Atès que la disposició final 2na d’aquest decret determina l’entrada en vigor dels Estatuts a
l’endemà de la seva publicació al DOGC, que es va produir en el DOGC 1561 de 26 de
febrer de 1992.
- Atès que l’article 6 dels esmentats Estatuts diu textualment: “el Consorci té una vigència i
una durada inicials de vint anys a comptar des de l’aprovació d’aquests Estatuts”, i que “a
l’expiració del periode inicial de vigència, les administracions consorciades decidiran, a la
vista de les circumstàncies urbanístiques y turístiques del CRT, ubicat en territori dels
municipis de Vila-seca i de Salou, sobre la subsistència del Consorci i el nou periode de
vigència del mateix”, que finalitza aquest proper 27 de febrer.
- Atès que l’article 50 dels esmentats Estatuts estableix la seva dissolució, i diu textualment
que, entre d’altres, una de les causes és per “finalització del periode de vigència establert
en l’article 6, sense acord previ de prórroga adoptat per tots els membres del Consorci”.
- Atès que la Corporació municipal de Salou, en sessió plenària de 7 de setembre de 2011,
va aprovar una moció on, en la seva part dispositiva deia textualment: “reconèixer el
Consorci com un bon instrument estratègic de gestió econòmica i tributària i de planejament
urbanístic del CRT i, per tant, estem d’acord amb la seva continuïtat com a òrgan vàlid per
prosseguir la implantació i el desenvolupament d’aquest important projecte i la seva inversió
turística”; i que “atesa la proximitat d’extinció de la vigència del Consorci, és voluntat
d’aquesta Corporació proposar la modificació dels seus Estatuts per adaptar-los a la nova
realitat i on especificament es contempli un nou model de distribució fiscal en funció de la
proporcionalitat territorial de cada municipi”.
- Atès que el grup parlamentari de CiU ha presentat l’esmena número 51, on s’incorpora una
nova disposició addicional a la Llei d’Acompanyament dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per a l’exercici 2012, sobre el CRT, i que diu el següent:
1. Amb l’objectiu de culminar el projecte relatiu a les instal•lacions i usos pendents
d’execució del Centre Recreatiu Turístic de Vila-Seca i Salou, creat a l’empara de la Llei
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics; es procedirà, mitjançant acord del
Govern de la Generalitat, a l’actualització del programa d’actuació necessari per a la
finalització de l’esmentat fprojecte.
2. Atès el previst a l’apartat anterior, el Consorci Intermunicipal de Vila-Seca i de Salou,
creat per a garantir la unitat d’acció pública en l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de VilaSeca i Salou i integrat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i pels municipis de
Vila-Seca i de Salou, mantindrà la seva vigència en les mateixes condicions fins a la
completa execució del projecte”.
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- Atès que en sessió plenària de 14 de febrer de 2012, la Corporació municipal aprova per
unanimitat dels grups polítcs el següent text que rebutja l’esmentada disposició adicional:
“que davant la inconstitucionalitat i la il·legalitat de l’esmentada disposició addicional, que
viola l’autonomia municipal i els drets fiscals del municipi de Salou, se sol·licita a tots els
grups polítics del Parlament de Catalunya que demanin deixar sense efecte i la seva no
aprovació de l’esmena número 51, que inclou una disposició addicional sobre la pròrroga del
Consorci del CRT”.
- Atès que davant la impossibilitat manifesta de poder arribar a un acord de consens
d’ambdós ens consorciats que fes possible la continuïtat del Consorci, tenint en compte les
noves circumstàncies i molt especialment una nova redistribució dels tributs locals delegats,
amb la modificació de l’article 52 dels Estatuts, on es contemplés (de conformitat amb la
voluntat expressada per la Corporació en una moció de tots els grups polítics) la real
distribució de l’activitat econòmica en el territori de cada un dels respectius municipis,

Per tot l’exposat, els grups municipals sotasignants acorden el següent:

1.- Acordar separar-se del Consorci del CRT, un cop superats els 20 anys de vigència (28
de febrer), tal com determina l’article 6 dels Estatuts i denunciar la integració de la
Corporació de Salou en el mateix.
2.- Revocar totes les potestats i competències de caire urbanístic, fiscal o de gestió de tot
tipus, que de conformitat amb els Estatuts del CRT figuren delegades en el mateix, un cop
superats els 20 anys de vigència (28 de febrer).
3.- Donar per sol·licitada la dissolució del Consorci de conformitat amb el que estableix
l’article 50 dels Estatuts, un cop superats els 20 anys de vigència (28 de febrer).
4.- Reiterar una vegada més la voluntat de la Corporació de formar part d’un Consorci del
CRT com instrument vàlid de gestió, i per això instem a la Generalitat i l’Ajuntament de Vilaseca a negociar i acordar la constitució d’un nou Consorci i els termes dels seus Estatuts.
5.- Notificar el present acord als ens consorciats, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Vila-seca, i el propi Consorci, per a que es procedeixi en conseqüència.
Salou, 16 de febrer de 2012.
El Ple de l’Ajuntament ho APROVA, per unanimitat.”

El Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, el següent:
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PRIMER.- RATIFICAR l’acord de Ple de data 16 de febrer de 2012, relatiu a la moció que
van presentar tots els grups municipals de l’Ajuntament de Salou acordant separar-se del
C.R.T., la revocació de potestats delegades i la seva dissolució i instant a la Generalitat i a
l’Ajuntament de Vila-seca els termes d’un nou estatut.
SEGON.- Vist tot l’anterior i de conformitat amb l’article 323, lletra b) del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa
constar:
Que l’Ajuntament de Salou està al corrent en el compliment de les obligacions i
compromisos anteriors.
Que no existeixen obligacions i compromisos que quedin pendents; si bé, amb caràcter
cautelar, i per l’hipotètic supòsit de que existissin, l’Ajuntament garanteix el seu compliment.

Pren la paraula el Sr. alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Garcia:
-Sí Sr. Granados una intervenció.

Sr. alcalde:
-Mario.

Sr. Garcia:
-Simplement des del Grup Popular només volem tornar a reiterar el que hem manifestat ja
en diverses ocasions: que la nostra voluntat és dialogant, de mà estesa, perquè pensem que
aquest sempre és el millor camí, l'únic camí, quan estem parlant d'estar consorciats amb un
altre municipi. Perquè com ja vam dir en intervencions anteriors, les imposicions de res
serveixen.
S'ha demostrat durant 20 anys que el consorci és una bona eina de gestió i per això no
volem renunciar a aquesta figura administrativa però evidentment no podem seguir
mantenint les mateixes condicions que es van fixar en aquell moment i estem convençuts
que amb esperit dialogant i amb predisposició aconseguirem que un nou Consorci segueixi
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gestionant aquest motor econòmic per al territori que és PortAventura però sense renunciar
als nostres drets.
Cap sentit té seguir mantenint l'esmena presentada a la Llei d'acompanyaments als
pressupostos que ha generat aquest desenllaç.
Ara després d'haver denunciat seguir en aquest consorci i haver revocat les competències
delegades que el mateix tenia atorgades, entenem que en aquest moment doncs el millor
seria que es retirés aquesta esmena i poguéssim seure a negociar i començar a parlar el
més aviat possible. Gràcies.

Sr. alcalde:
-Gràcies. Sr. Zacarias.

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors regidores i regidors, senyores i senyors. El
Grup Municipal Socialista, com no podia ser d’altra manera, està plenament d’acord amb la
ratificació de l’acord de Ple que vam prendre del dia 16 de febrer. Continuem pensant, com
és evident, que pretendre obligar a Salou a mantenir-se en el Consorci del Centre Recreatiu
i Turístic en aquestes condicions contràries a la voluntat i interessos de Salou, sense
reconèixer el sacrifici que fa vints anys, en el moment de la seva signatura, va significar pel
nostre municipi, i menyspreant les garanties d’autonomia dels ajuntaments que l’article 140
de la Constitució i l’article 86 de l’Estatut d’Autonomia consagren és una, entenem,
barbaritat.
En tot cas, sí que volíem fer dues reflexions que ens semblen pertinents en aquest moment.
La primera és, un cop més, la crida a la unitat, sense fissures, entre totes les forces
polítiques de Salou, amb o sense representació al consistori, en la defensa dels interessos
legítims del nostre poble. Això, que és mol fàcil de dir, és molt fàcil de dir, de vegades, és
molt difícil de fer, especialment quan les cúpules dels partits polítics, en funció de les seves
estratègies i projectes marquen directrius contràries a les de la defensa dels interessos dels
ciutadans que ens han fet confiança, doncs arribat aquest moment, hem d’estar a l’alçada de
les circumstàncies i anteposar, per damunt dels interessos dels partits, els interessos dels
ciutadans que ens han votat i deixar clar davant la ciutadania que som els seus
representants i, per tant coherents amb la defensa dels seus interessos, o altrament, la breu
però intensa història d’aquest poble, no ens ho perdonaria.
És per això que nosaltres creiem, com ha manifestat el representant del Grup Popular, que
després de l’acord de denúncia del Consorci per part de la Corporació, per part de Salou, el
Grup parlamentari de CiU hauria de retirar l’addicional i així ho farà saber el Grup
Parlamentari Socialista el proper dia 14 de març al Parlament. Però si, malauradament,
arribés el moment de l’aprovació de la Llei d’acompanyament al Parlament de Catalunya
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sense haver-la retirat, el Grup parlamentari Socialista demanarà votació separada d’aquesta
addicional, per tal que tots els grups parlamentaris puguin manifestar la seva posició, sense
trencar cap pacte que afecti als acords generals que hi hagi sobre la totalitat de la Llei
d’acompanyament dels pressupostos. En aquest cas, el nostre compromís amb Salou ens
obliga, a tots els regidors d’aquest consistori a dues coses, en primer lloc a exigir a tots els
grups polítics del Parlament a votar en contra d’una addicional injusta i anticonstitucional i en
segon lloc a assumir plenament les conseqüències polítiques dels nostres actes a l’aprovar i
ratificar aquest acte avui aquí en aquest Consistori.
Finalment, manifestar, un cop més, la nostra satisfacció per la unitat manifestada entre tots
els grups polítics de l’Ajuntament de Salou en torn a aquesta qüestió i felicitar a tothom per
aquest fet. Gràcies

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias per les seves paraules i també aquesta crida a la unitat, que en
determinats moments es fa del tot necessària, com és ara mateix, la unitat en un tema que
no té color polític, perquè aquí el que estem defensant són els interessos i els drets de Salou
i això no ha de tenir color polític. Perquè reflexionem tots, quines són les nostres obligacions
però també quin ha de ser el nostre convenciment, el nostre convenciment com a polítics,
perquè no hem actuat només per obligació sinó que actuem per convenciment d’allò que
estem convençuts de la nostra raó i, per tant, aquest convenciment ha de fer superar
qualsevol trava i també als partits polítics.
Ja ho ha esmentat també el Sr. Zacarias, si no es retirés aquesta esmena hi ha una fórmula
per fer que no prosperi i, per tant, jo també crido a tots els grups parlamentaris, sense
excloure a ningú, que arribat el moment amb la seva actitud facin que aquesta esmena no
tiri cap endavant perquè el grup polític que l’ha presentat no té la majoria suficient per poder
aprovar-la, necessita l’ajuda i la col·laboració d’algun altre. Per tant, crido a tots els grups
parlamentaris a què arribat el moment, si arriba, s’abstinguin, no perdó, votin en contra
perquè si hi ha algú que s’absté farà que l’esmena prosperi perquè els vots en contra no
seran suficient. Per tant, aquí els grups parlamentaris s’han de mollar i han de dir si hi estan
d’acord o no hi estan d’acord, i és fonamental la sol·licitud que fa en aquest cas el Grup
municipal del partit Socialista de demanar que aquesta esmena sigui votada separada de la
Llei d’acompanyament, perquè ningú es pugui acollir en res. I les coses clares, que no passa
res, i si hem de criticar als nostres partits ho hem de fer perquè nosaltres amb convenciment
hem de defensar els interessos que ens corresponen que són els de Salou, els interessos
de Salou, per damunt de qualsevol altre. Per tant, fem pinya, endavant i exigir, tots els qui
estem aquí, als nostres grups parlamentaris que la retirin però que també votin en contra.
Moltes gràcies i unitat, que és fonamental.
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203.- MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SALOU AL
PLE PER TAL QUE EL GOVERN CATALÀ LIQUIDI EL DEUTE AMB ELS
AJUNTAMENTS O ESTABLEIXI URGENTMENT UN CALENDARI DE PAGAMENT
Vista la moció que presenten tots els Grups municipals de l’Ajuntament de Salou i que es
transcriu tot seguit:
“Els Grups municipals de l’Ajuntament de Salou EXPOSEN:
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A la
falta d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han sumat la
manca de recursos de les administracions de Catalunya i de l’Estat, motivada per la crisi
econòmica i els dèficits i compromisos acumulats d’exercicis anteriors. Això condiciona
encara més, la capacitat dels municipis per a fer front a les seves obligacions i a les
necessitats dels seus veïns i veïnes.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més propera, a
obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els anomenats
serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del pressupost anual i, per
tant, tampoc compten amb recursos assignats.
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims
mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern de Catalunya
ha fet per al manteniment de diversos serveis pels motius expressats anteriorment.
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 d’octubre
de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als ens
locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia pendent. En els casos
que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al
pagament del Deute de la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels
departaments i els seus organismes, dependents i vinculats.
Els Grups municipals de l’Ajuntament de Salou proposen al ple de la corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute el més aviat possible i de
forma prioritària, i si més no que estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari pel
pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat.
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Salou, 2 de març de 2012.”

El Ple de l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

204.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, UTPS, UMDC
I RDS AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SALOU, EN DEFENSA DELS CENTRES
EDUCATIUS MUNICIPALS I EL MANTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D’ESCOLES
BRESSOL
Vista la moció que presenten els Grups municipals del PSC, CIU, UTPS, UMdC i RDS, i que
es transcriu tot seguit:
“Arran de l’anunci de la Generalitat d’ajornar el pagament als ajuntaments pel finançament
de les escoles bressol i de les escoles de música, l’Ajuntament de Salou reclama al Govern
Autonòmic, en primer lloc, la seva plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en
segon terme, el suport irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en compliment de
l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació de Catalunya.
En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública d’escoles bressol amb que
compta el país, té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser atesa a
través d’una Llei del Parlament de Catalunya. Per tant, el compliment de la Llei 5 de llars
d’infants de qualitat, de l’any 2004, és el producte d’un pacte legislatiu que respon a
necessitats fonamentals educatives, socials i de conciliació laborals del nostre país.
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’acció política, per avançar en
la consecució d’una societat molt més formada i cohesionada. Per aquest motiu, el món
municipal atenent al marc competencial i de col·laboració entre administracions que regula la
Llei d’Educació de Catalunya, aprovada amb el suport del 90 per cent del Parlament,
reclama la lleialtat institucional de la Generalitat per garantir d’una manera immediata el
finançament de les escoles bressol i de les escoles de música municipals.
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per definir un model
propi de sistema educatiu que s’adeqüi i doni resposta als objectius de la Comunitat
Europea, i en aquest sentit s’ha distingit, en sintonia amb altres països més desenvolupats,
per una major oferta pública d’educació adreçada a les edats primerenques en comparació
amb d’altres territoris de l’Estat.
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis les quals atenen a
prop de 70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l’infant, i reverteixen
d’una manera directe sobre els futurs resultats satisfactoris dels ensenyaments de caràcter
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obligatori. Així ho demostren les Ciències de l’Educació i així ho recullen els informes dels
experts quan consideren que l’educació dels infants del 0-3 anys són una de les mesures
imprescindibles per a garantir l’èxit escolar d’un país.
Aquest model significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats
educatives o socials d’alguns infants i per a la cohesió social de diversos col·lectius de la
nostra societat. Aquests centres educatius públics realitzen una important tasca en benefici
dels fills de les famílies més desafavorides, aportant un important valor a les mesures
d’igualtat d’oportunitats i de compensació de bagatges i entorns amb mancances
econòmiques i/o culturals.
En aquests moments l’endarreriment en el finançament i el retard o la incertesa en la
convocatòria de les beques per a les escoles bressol per aquest curs, a més del retrás,
sense calendari previst, d’algunes aportacions provinents de l’Estat corresponents a la
disposició addicional tercera de l’Estatut i del fons de competitivitat, portaran a la inviabilitat
del sosteniment d’aquest servei públic.
Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la qualitat del
servei, i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu, perquè en l’etapa dels 0
a 3 anys s’asseguren les bases d’un nivell educatiu del país, més ben preparat i més
competitiu.
Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat, per a les
polítiques de conciliació i per a l’èxit del fet educatiu, en tant en quant desenvolupen les
capacitats de la infància, el creixement artístic i l’accés als aprenentatges compensadors.
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Salou ACORDA:
1. Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres de
titularitat municipal.
2. Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el deute que
prové de l’any 2010.
3. Reclamar al govern de l’Estat espanyol el pagament dels deutes pendents amb
Catalunya de 759 milions d’euros corresponents a la liquidació de 2008 de la
“disposició addicional tercera” de l’Estatut, i els 219 milions d’euros de la liquidació
de 2009 de l’esmentada disposició; així com els 1.450 milions d’euros del fons de
competitivitat corresponents al 2011. Un deute acumulat que el propi govern central
reconeix, i que permetrien reforçar també la inversió en matèria educativa i faria que
Catalunya disposes de més recursos per finançar centres com són les escoles
bressol.
4. Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol finançada per les
administracions públiques i les families.
5. Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la igualtat
d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei.
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6. Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un servei que
garanteix la conciliació de la vida laboral i familiar, si no que té un paper educatiu
important en el desenvolupament de l’infant i en la contribució a la igualtat
d’oportunitats.
7. Contribuir a disposar d’una àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol, econòmicament
més sostenible.
8. Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns
paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la col·laboració i la
corresponsabilització entre administracions públiques.
9. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, als
grups parlamentaris i a les entitats municipalistes.

Salou, a 29 de febrer de 2012.”

El Ple de l’Ajuntament ho APROVA, per unanimitat.

Pren la paraula el Sr. alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí, bon dia, gràcies senyor alcalde, bon dia a tothom. Bé, de fet aquesta moció és
complementària de l’anterior. En un context general, es tracta de la corresponsabilitat de
totes les administracions a favor d’una xarxa de qualitat d’ensenyament estratègic per la
societat.
Entenem la importància de la moció en compliment de les responsabilitats de tots. Per tant,
en definitiva, el que es demana aquí són tres coses absolutament imprescindibles i lògiques
per mantenir l’estat del benestar o un component molt important. L’establiment d’un
calendari, d’un compromís de pagament de tots els deutes pel manteniment d’aquesta xarxa
d’equipaments, la política de beques perquè faci possible la igualtat d’oportunitats per a
tothom que hi pugui accedir, que comporta un accessori importantíssim com és la conciliació
familiar.
Per tant, jo crec que independentment, també com deia l’alcalde abans, de quina ha de ser
la representació dels grups polítics, crec que és una moció a la qual tothom hi hem de donar
suport perquè està demanant, en definitiva, el manteniment de la xarxa de l’estat del
benestar que s’ha anat creant al llarg dels últims anys i que ara, degut a la situació
econòmica, doncs està perillant una mica. Aquí es necessita el compromís, l’obligació de
participar i el compromís de tothom i el compliment de les responsabilitats, de la Generalitat
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en primer terme i perquè és terminal, però també del Govern de l’Estat que té uns deutes
pendents amb la Generalitat, i que ho faria possible, i que està ofegant la capacitat
econòmica de la Generalitat, i llavors és absolutament imprescindible tenir que començar
per les localitats per fer-ho possible. Per tant, entenc que la votació també em sembla
absolutament necessària i imprescindible per part de tots i que es compleixi el manteniment
d’aquestes xarxes importantíssimes.

Sr. alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Otal. Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Bien, el voto del Grupo Popular será favorable ante la moción planteada.
El motivo de que votemos a favor de esta moción es el hecho de que, como no podía ser de
otro modo, estamos de acuerdo y coincidimos en gran parte de la exposición de motivos de
la misma. Evidentemente también somos, entendemos que debemos de ser, defensores de
los centros educativos municipales y del mantenimiento de la red pública de guarderías,
pero entendemos también que en la presente moción estamos ante lo que en una expresión
latina se denomina como un “totum revolutum”, para que todo el mundo lo entienda, lo que
en castellano común denominamos como “mezclar las churras con las merinas”.
No acabamos de entender porqué, si el origen de la moción es el anuncio de la Generalitat
de aplazar a los ayuntamientos la financiación de las guarderías y las escuelas de música,
no le demandamos a esa administración, la autonómica, su responsabilidad para con
nuestra administración local.
Aprovechar este anuncio por parte del Govern de la Generalitat para hacernos eco, como
administración local, de una reivindicación que debe hacerse a nivel del Govern de la
Generalitat es cuanto menos incomprensible para el grupo Popular, entre otras cosas,
porque entendemos que corresponde a la administración autonómica esa reivindicación, y
no a nosotros. ¿O es que a caso nos preguntamos, podemos nosotros acordar reclamar al
Gobierno de España el pago de deudas con la administración autonómica catalana? Y si así
fuese, o se quisiese que así fuese, seamos claros y presentemos una moción en la que
como administración local instemos a la administración autonómica, que es la competente, a
reclamar los importes que la administración estatal pueda adeudar a la autonómica.
En definitiva, en esta moción se pide que se le de traslado de la misma al Govern de la
Generalitat, a los grupos parlamentarios y a las entidades municipalistas, sin embargo
acordamos en uno de los puntos de la moción, “reclamar al Gobierno de España el pago de
deudas pendientes con Catalunya”, pero no se acuerda el darle traslado de esto a ningún
Ministerio del Gobierno Español.
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Como grupo defendemos y defenderemos los intereses de nuestro municipio y en
consecuencia defendemos y defenderemos las guarderías y las escuelas de música, pero
somos conscientes del importante servicio que prestan en nuestra localidad. Pero
hagámoslo de forma clara y sin ambigüedades.
Todas las administraciones son deudoras de otras de inferior extensión territorial. Pero nos
queríamos preguntar qué fue antes, el huevo o la gallina. Estamos entrando en un bucle que
no puede servir para que unas administraciones se excusen en otras a efectos de no asumir
sus propias responsabilidades. Muchas gracias.

Sr. alcalde:
-Sí, Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sí, molt breument. Jo crec que moltes coses ja s’han dit. En principi, nosaltres evidentment
votarem a favor perquè, a més a més, hem sigut impulsors d’aquesta proposta. Jo crec que
ja s’han donat arguments, arguments importants, la moció és prou explícita, però sí que
m’agradaria resaltar el fet, la importància de mantenir la xarxa pública i, en aquest cas, la
que és titularitat de l’ajuntament com a oferta de qualitat, això només es pot fer sobre la
base de la corresponsabilitat i sobre la base dels recursos. Altrament aquests serveis
redundarien, lògicament la seva prestació, en perjudici de les economies familiars que
haurien de pagar, lògicament que hauran de pagar, si a això no s’hi posa remei, una
quantitat molt més important per aquests serveis que s’han anat prestant i en els moments
de crisi en els quals estem, en aquests moments evidentment jo crec que no és, hauríem
d’intentar superar o evitar aquesta qüestió.
I evidentment també dir que, a diferència del que opina el Sr. Garcia, home doncs és
pertinent reclamar el deute per suposat, som una institució local que vivim de les
transferències de l’Estat i vivim també, lògicament, de les transferències de la Generalitat.
Per tant, és perfectament pertinent, en la mesura que són 2.400 milions d’euros que se’ns
deuen a Catalunya i que lògicament, com diu la moció, redundaria en benefici, lògicament,
de les transferències a les administracions locals i, per tant, en benefici de la qualitat
educativa, entre d’altres coses, com és natural.
Per tant, no entenem, no vam entendre en el seu moment tampoc, el fet que no signés la
moció. Jo en aquest cas felicito i em congratulo i ens congratulem que finalment el grup del
Partit Popular voti a favor. Per tant, doncs està molt bé, no vaig entendre, insisteixo, el fet
que no el signés perquè si s’està d’acord i s’aprova es pot lògicament també impulsar. I dir-li
al Sr. Garcia que es llegeixi les mocions ben llegides, perquè dóna la coincidència que en el
punt 9 es diu: donar trasllat d’aquest acord, a més és on jo he estampat la meva signatura,
al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris i a les entitats
municipalistes. Res més.
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Sr. Garcia:
-Sr. Zacarias jo aquí tinc l’última proposta de moció de la qual se’m va donar trasllat i li puc
llegir el punt al qual vostè fa referència, de donar trasllat d’aquest acord al Govern de la
Generalitat, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes.

Sr. Henar:
-No em dirà Sr. Garcia que no ha signat per això? No em dirà que no l’ha impulsat per
aquest motiu?

Sr. Garcia.
-No, no, nosaltres no ho hem impulsat perquè nosaltres no hem presentat aquesta moció,
l’han presentat altres grups municipals i, evidentment, nosaltres ens podem adherir o no
adherir-nos i votar a favor o votar en contra. Però independentment d’aquest motiu, a veure,
aquesta era una de les qüestions que ens xocava com a grup parlamentari que evidentment
no constés que se li donés trasllat al Govern de l’Estat, però independentment d’això jo el
que volia resaltar és que evidentment que nosaltres com a ens local podem reivindicar un
deute però entenc que aquest deute, que en tot cas té l’Estat espanyol o que té el Govern
d’Espanya amb la comunitat autònoma de Catalunya ho té amb la comunitat autònoma i que
qui teòricament està legitimat i ha d’impulsar la reclamació d’aquest deute és la Generalitat
de Catalunya, és el govern autonòmic i no nosaltres com a ens local. Només era aquesta
valoració.

Sr. Henar:
-Sr. Garcia perdoni, però legitimats ho estem tots, l’administració local també, estem en un
país democràtic i tenim tot el dret d’expressar el que considerem oportú. Per tant, de
legitimació la tenim tant o igual, com a mínim, que qualsevol altra entitat. I, insisteixo, que
pel que fa referència la moció és moció en el moment en què es signa i es presenta i es
distribueix als grups polítics i al Ple, mentre tant hi ha un procés de configuració en el qual hi
pot haver propostes que poden modificar l’inici, vostè coneix perfectament el procediment, jo
entenc que si hi hagués hagut aquesta voluntat es podia haver fet reflexió en aquest sentit
per tal que s’incorporés, de totes maneres està incorporat. Per tant, se li dóna trasllat al
Govern de l’Estat.

Sr. Garcia:
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-Jo i ja per tancar el debat, Sr. Zacarias, podem estar d’acord, però a veure, al final hi ha una
qüestió, tothom pot estar legitimat, jo no dic que nosaltres com a corporació no estem
legitimats per reclamar el que faci falta al Govern de la Generalitat, al Govern d’Espanya, i a
qui faci falta, però sí que d’alguna manera creiem que és una mica contraproduent també en
la mateixa moció fer un reclam, i també en la que hem fet anteriorment, d’un deute de la
Generalitat a aquesta corporació local i en aquesta en la qual estem reclamant també aquest
deute i estem demanant doncs que d’alguna manera aquest ajornament que s’ha fet dels
pagaments per les escoles bressol o les escoles de música es deixi sense efecte i també a
la mateixa moció fem referència a un deute que té el Govern d’Espanya amb la comunitat
autònoma de Catalunya, i per què? Perquè d’alguna manera aquest és el propi argument
que pot fer servir el Govern de la Generalitat per dir-nos a nosaltres que ajorna aquest
pagament d’ajuts per les escoles bressol i per les escoles de música i al final aquesta era la
reflexió que nosaltres fèiem en la nostra explicació de vot, les administracions hem
d’assumir les nostres responsabilitats i hi ha coses que són prioritàries pressupostàriament
parlant. Llavors el que hem de fer els governants, també és la nostra obligació, és tenir
clares quines són les prioritats dins del nostre pressupost i no excusar-nos per possibles
deutes d’altres administracions perquè això l’únic que fa és anar en perjudici de la pròpia
corporació local, era aquesta la reflexió que volíem fer amb l’explicació de vot. Possiblement
no m’he explicat correctament però aquest és l’esperit de la nostra explicació de vot.

Sr. Henar:
-En tot cas, per acabar també, Sr. Garcia, si aquesta moció limitada d’una corporació local,
tampoc petita però tampoc extensament gran doncs contribueix una petita aportació, un petit
gra de sorra que pugui doncs arribar al Govern de l’Estat i ajudi a què finalment l’Estat
espanyol pagui el que deu a la comunitat, que són gairebé 2.600 milions d’euros, que es diu
aviat, escolti, haurà sigut una gran contribució, un petit gra de sorra però una gran
contribució, en aquest cas, a resoldre molts problemes de finançament que tenim els
ajuntaments. I al final Sr. Garcia, evidentment, el més important de tot és que vostè voti a
favor.

Sr. Barragán:
-Sí, senyor alcalde.

Sr. alcalde:
-Sí.

Sr. Barragán:
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-Gràcies, bon dia. La proposta que principalment planteja aquesta moció presentada per la
majoria dels grups municipals de la Corporació, és sol·licitar al Govern català que mantingui
les ajudes, el finançament i els nivells d’inversió destinats a les escoles bressol de caràcter
públic, és a dir, aquells centres educatius que acullen la població infantil més menuda.
També reclamar al Govern central que no retardi més el pagament a Catalunya d’aquell
deute derivat de la disposició addicional tercera i del fons de competitivitat, perquè aquests
recursos es podrien revertir en menor o major mesura a dotar de diners les partides
destinades als centres educatius municipals i llars d’infants.
És per això que la votarem a favor, com no pot ser d’una altra forma, perquè el que fem, en
definitiva, és reclamar més finançament per les nostres competències i per millorar la
qualitat dels nostres serveis en matèria educativa.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies. Bé, com s’ha dit per part del regidor Otal, aquesta moció té relació amb
l’anterior, és evident, estem parlant de finançament als municipis i també de finançament a
serveis, que en definitiva els prestem els municipis, per tant, és important, i cal aclarir una
qüestió i és que la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Salou tenia un deute de
2.400.000 € i, en aquest moment, l’Ajuntament de Salou està a la meitat, és a dir, la
Generalitat ens ha pagat 1.200.000 €. Per tant, ja ha començat a complir, digue’m-ne, la
seva obligació de pagar el que deu.
També és veritat que, tots sabeu com estan les administracions públiques, Catalunya fa més
d’un any que està patint retallades, les coses s’han de dir pel seu nom, però el que és
xocant és que tenim possibilitats econòmiques i estem així d’aquesta manera.
Jo només vull fer una reflexió i és una reflexió objectiva que jo crec que no hi cap color
polític i és el següent, és a dir, tot creditor està legitimat per reclamar el seu deute i és una
legitimació jurídica, no és una qüestió política. Per tant, Catalunya, i això no se li pot
qüestionar, està legitimada a reclamar el seu deute davant del deutor, sigui el qui sigui, sigui
el Govern de l’Estat, sigui una administració local, o sigui el qui sigui. I és evident que quants
més diners tingui la nostra comunitat menys retallades patirem i més possibilitats
econòmiques tindrem per tal de poder finançar els serveis que es venen prestant, i són uns
serveis bàsics que els venen prestant els municipis als seus ciutadans, per tant, té una
relació directa amb el que és la defensa dels interessos de la nostra localitat i dels nostres
ciutadans. Per tant, vull agrair a tots els grups municipals la votació favorable a aquesta
moció perquè evidentment és una moció que si bé, com deia el regidor Zacarias Henar, és
una contribució petita però és una contribució que ajudarà a millorar el sistema financer de la
Generalitat i, per tant, també de les administracions locals perquè nosaltres, com veieu,
estem reclamant que se’ns pagui el que se’ns deu, per tant, també servirà per finançar
aquest deute que té pendent amb els municipis. Gràcies, insisteixo, als grups municipals per
votar-la favorablement, moltes gràcies.
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300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI GENERAL DE
L'AJUNTAMENT PER TAL D'ANOTAR-HI ELS BÉNS I DRETS PROVINENTS DE
L'ESCRIPTURA PÚBLICA ATORGADA PER CONSTRUCCIONES ORBONI, S. L. PER LA
REPARCEL·LACIÓ DEL PAU CS-03 DE SALOU

Identificació de l’expedient
Expedient número 6427/2011 relatiu a la rectificació de l’Inventari General de l’Ajuntament
per anotar-hi els béns i drets provinents de l’escriptura de reparcel·lació del PAU CS-03 de
Salou, atorgada per Construcciones Orboni, SL.
Fets
1. El 23 de febrer de 2010 des del Servei Administratiu Territorial es dóna referència de
l’escriptura publica de data 30 de juliol de 2007, atorgada per Construcciones Orboni, SL
davant el Notari de Reus Sr. P. C. G. de P. amb núm. 2484 del seu protocol, referent a
reparcel·lació urbanística del sector PAU CS-03 de Salou. Aquesta escriptura es
complementa amb les de protocol núm. 2818 de data 17-7-2007 i la núm. 404 de 12-22008. En l’informe s’assenyala que, amb motiu de transmissió, el promotor passa a ser
Arrahona Nexus, SL.
2. Segons es disposa en l’esmentada escriptura pública, l’Ajuntament de Salou esdevé
adjudicatari dels béns immobles i drets que es relacionen a continuació:

FINCA
RESULTANT

8

9

10

DADES INSCRIPCIÓ
REGISTRE
PROPIETAT
Núm. finca: 66328
Volum: 2371
Llibre: 1059
Foli: 164
Inscripció: 1ª
Núm. finca: 66330
Volum: 2371
Llibre: 1059
Foli: 167
Inscripció: 1ª
Núm. finca: 66332
Volum: 2371

DESCRIPCIÓ / DESTÍ

QUALIFICACIÓ
JURÍDICA

Cessió obligatòria
d’aprofitament mig.

Patrimonial

Cessió obligatòria
destinada a zona verda.

Domini públic

Cessió obligatòria
destinada a zona verda.

Domini públic
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Llibre: 1059
Foli: 168
Inscripció: 1ª
Núm. finca: 66334
Volum: 2371
Llibre: 1059
Foli: 169
Inscripció: 1ª

09-03-12 08:20

Cessió obligatòria vialitat
pública.

Domini públic

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques,
primordialment en aquells preceptes establerts com de caràcter bàsic o d’aplicació
general segons la seva disposició final segona.
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya. Articles 204.2 i 222.
4. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens
locals; Títol IV, Capítol II.
5. Correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de
l’inventari (art. 222.3 DL 2/2003).
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Rectificar l’Inventari General de l’Ajuntament de Salou per anotar-hi els béns i drets
provinents de l’escriptura de reparcel·lació del PAU CS-03 de Salou, atorgada per
Construcciones Orboni, SL, relacionats a la part expositiva de la present resolució.
2. Comunicar aquest acord a la Intervenció General, a la Unitat d’Urbana i al Servei Tècnic
Municipal d’Arquitectura pel seu coneixement i efectes.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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302.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI GENERAL DE
L'AJUNTAMENT PER TAL D'ANOTAR-HI ELS BÉNS I DRETS PROVINENTS DE
L'ESCRIPTURA PÚBLICA ATORGADA PER ZENIUM, S. L. PER LA REPARCEL·LACIÓ
VOLUNTÀRIA DEL PAU S-13 DE SALOU

Identificació de l’expedient
Expedient número 6432/2011 relatiu a la rectificació de l’Inventari General de l’Ajuntament
per anotar-hi els béns i drets provinents de l’escriptura de reparcel·lació del PAU S-13 de
Salou, atorgada per Zenium, SL.
Fets
1. El 6 d’abril de 2010 des del Servei Administratiu Territorial es dóna referència de
l’escriptura publica de data 21 de juny de 2006, atorgada per Zenium, SL davant el
Notari de Salou Sr. P. S. D. amb núm. 1966 del seu protocol, referent a reparcel·lació
urbanística del sector PAU S-13 de Salou.
2. Segons es disposa en l’esmentada escriptura pública, l’Ajuntament de Salou esdevé
adjudicatari dels béns immobles i drets que es relacionen a continuació:

FINCA
RESULTANT

C01

C02

DADES INSCRIPCIÓ
REGISTRE
PROPIETAT
Núm. finca: 65624
Volum: 2307
Llibre: 1027
Foli: 202
Inscripció: 1ª
Núm. finca: 65626
Volum: 2307
Llibre: 1027
Foli: 203
Inscripció: 1ª

DESCRIPCIÓ / DESTÍ

QUALIFICACIÓ
JURÍDICA

Cessió obligatòria destinada
a vialitat.

Domini públic

Cessió obligatòria destinada
a vialitat.

Domini públic

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques,
primordialment en aquells preceptes establerts com de caràcter bàsic o d’aplicació
general segons la seva disposició final segona.
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3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya. Articles 204.2 i 222.
4. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens
locals; Títol IV, Capítol II.
5. Correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de
l’inventari (art. 222.3 DL 2/2003).
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Rectificar l’Inventari General de l’Ajuntament de Salou per anotar-hi els béns i drets
provinents de l’escriptura de reparcel·lació del PAU S-13 de Salou, atorgada per
Zenium, SL, relacionats a la part expositiva de la present resolució.
2. Comunicar aquest acord a la Intervenció General, a la Unitat d’Urbana i al Servei
Tècnic Municipal d’Arquitectura pel seu coneixement i efectes.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

303.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI GENERAL DE
L'AJUNTAMENT PER TAL D'ANOTAR-HI ELS BÉNS I DRETS PROVINENTS DE
L'ESCRIPTURA PÚBLICA ATORGADA PER WILLEMSTAD, S. L. PER LA
REPARCEL·LACIÓ DEL PAU CS-18 DE SALOU

Identificació de l’expedient
Expedient número 6435/2011 relatiu a la rectificació de l’Inventari General de l’Ajuntament
per anotar-hi els béns i drets provinents de l’escriptura de reparcel·lació del PAU CS-18 de
Salou, atorgada per Willemstad, SL.
Fets
1. El 6 d’octubre de 2009 des del Servei Administratiu Territorial es dóna referència de
l’escriptura publica de data 18 de juny de 2009, atorgada per Willemstad, SL davant el
Notari de Salou Sr. P. S. D. amb núm. 1093 del seu protocol, referent a reparcel·lació
urbanística del sector PAU CS-18 de Salou.
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2. Segons es disposa en l’esmentada escriptura pública, l’Ajuntament de Salou esdevé
adjudicatari dels béns immobles i drets que es relacionen a continuació:
FINCA
RESULTANT

1

2

DADES INSCRIPCIÓ
REGISTRE
PROPIETAT
Núm. finca: 66298
Volum: 2371
Llibre: 1059
Foli: 128
Inscripció: 1ª
Núm. finca: 66300
Volum: 2371
Llibre: 1059
Foli: 129
Inscripció: 1ª

DESCRIPCIÓ / DESTÍ

QUALIFICACIÓ
JURÍDICA

Cessió obligatòria
destinada a vialitat.

Domini públic

Cessió obligatòria
destinada a pas públic.

Domini públic

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques,
primordialment en aquells preceptes establerts com de caràcter bàsic o d’aplicació
general segons la seva disposició final segona.
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya. Articles 204.2 i 222.
4. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens
locals; Títol IV, Capítol II.
5. Correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de
l’inventari (art. 222.3 DL 2/2003).
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Rectificar l’Inventari General de l’Ajuntament de Salou per anotar-hi els béns i drets
provinents de l’escriptura de reparcel·lació del PAU CS-18 de Salou, atorgada per
Willemstad, SL, relacionats a la part expositiva de la present resolució.
2. Comunicar aquest acord a la Intervenció General, a la Unitat d’Urbana i al Servei
Tècnic Municipal d’Arquitectura pel seu coneixement i efectes.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
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termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

304.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR
SECTORIAL DE LA GENT GRAN DE SALOU

Vist que el reglament dels Consells Assessors Sectorials de Salou (CATS) preveu la creació
d’òrgans informatius i consultius permanents de participació ciutadana, a l’empara dels
articles 62, 63 i 154.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’Abril, del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 130 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de Novembre.
Vist l’informe de la regidora responsable de Participació i Relacions Ciutadanes de data 27
de gener de 2012, segons el qual existeix la conveniència d’impulsar la participació, el
intercanvi d’informació i la proximitat de l’ajuntament amb la gent gran de Salou, de cara a
treballar conjuntament aquells temes amb els quals tinguin interès específic, i per tant
proposa la creació del Consell Assessor Sectorial de la Gent Gran de Salou.
D’acord amb l’article 62.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’Abril, del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 130 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de Novembre, la creació del Consell correspon al Ple.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS) i 9 vots en
contra (5 del PSC, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de RDS), el següent:
PRIMER- CREAR el Consell Assessor Sectorial de la Gent Gran de Salou.

SEGON- NOTIFICAR el present acord al Departament de Participació Ciutadana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interpolar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
Termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interpolar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat en el Termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Pren la paraula el Sr. alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Pellicé:
-Sí, molt bon dia.

Sr. alcalde:
-Bon dia.

Sr. Pellicé:
-En tot cas pel que fa referència a aquest punt i als tres següents, perquè els tres tracten la
creació de consells assessors, nosaltres en el seu moment ja vàrem votar en contra
d’aquests consells, de la creació d’aquests consells, no tant com a eina de participació, que
em sembla correcte que hi hagi aquestes eines de participació i d’aproximació de la
ciutadania però doncs entenem que aquest format està molt bé obtenir titulars però que
d’alguna manera es poc efectiva per assolir aquests objectius. És per això que en els tres
punts votarem en contra. Gràcies.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció més?

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Sí.

Sr. alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, sobre aquest punt el problema és, un cop més, el Reglament dels Consells
Assessors Sectorials que la Corporació va aprovar el dia 6 de juliol de 2009, si no recordo
malament, amb el nostre vot en contra. La totalitat dels consells assessors que es van
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creant s’emmarquen precisament en aquest reglament i d’aquí que fins al moment nosaltres
haguem votat sempre en contra perquè, com ja hem dit en anteriors ocasions, aquests
òrgans de participació ciutadana en la major part dels municipis del nostre entorn
contemplen 3 nivells de participació sectorial: el nivell polític, amb representació dels partits
polítics, el nivell institucional o d’entitats del municipi en el sector corresponent i el nivell
individual de personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit del qual es tracti. Això entenem
que milloraria el nivell de representativitat així com el nivell de transparència i de
participació. I és per això que nosaltres reiteradament anem demanant buscar un major
consens sobre aquesta qüestió i fins ara de moment encara no hem tigut resposta favorable.
Per tant, lamentant-ho molt, el nostre vot, un cop més, serà en contra dels punts 304, 305 i
306.

Sr. alcalde:
-Bé, moltes gràcies per les seves intervencions. Jo crec que aquests punts, com molt bé
estaven dient vostès, en el seu moment quan es va crear el reglament ja van ser el
suficientment debatuts i, per tant, donem per reproduïdes totes i cadascuna de les
argumentacions que es van fer en el seu dia per no allargar més aquesta qüestió. Però
simplement dir que es veu com una eina institucional i no pas de caràcter polític, només la
diferència que ha de tenir en quant al què és la configuració. Bé, jo respectar les opinions
dels grups i si us sembla bé, podem votar-los tots a la vegada Sr. Alijo?

Sr. Alijo:
-Sí, hi ha tres punts, el 304 és de gent gran, el 305 és de la Infància i el 306 del Consell
Territorial del Centre de Salou.

Sr. alcalde:
-Si no hi ha cap inconvenient, els votem tots a la vegada.

Sr. Henar:
-A veure si algun dia no hi ha vots en contra.

Sr. alcalde:
-Bé, ja veieu que en moltes coses ens posem d’acord. Això és bo.

Sr. Henar:
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-Això és bo.

Sr. alcalde:
-Poc a poc anem avançant.

Sr. Henar:
-Aquest és el camí.

Sr. alcalde:
-Jo crec que hem donat un pas molt important en temes de ciutat, això és molt bo.

305.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR
SECTORIAL DE LA INFÀNCIA DE SALOU

Vist que el reglament dels Consells Assessors Sectorials de Salou (CATS) preveu la creació
d’òrgans informatius i consultius permanents de participació ciutadana, a l’empara dels
articles 62, 63 i 154.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’Abril, del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 130 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de Novembre.
Vist l’informe de la regidora responsable de Participació i Relacions Ciutadanes de data 27
de gener de 2012, segons el qual existeix la conveniència d’impulsar la participació, el
intercanvi d’informació i la proximitat de l’ajuntament amb la infància de Salou, de cara a
treballar conjuntament aquells temes amb els quals tinguin interès específic, i per tant
proposa la creació del Consell Assessor Sectorial de la Infància de Salou.
D’acord amb l’article 62.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’Abril, del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 130 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de Novembre, la creació del Consell correspon al Ple.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS) i 9 vots en
contra (5 del PSC, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de RDS), el següent:
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PRIMER- CREAR el Consell Assessor Sectorial de la Infància de Salou.

SEGON- NOTIFICAR el present acord al Departament de Participació Ciutadana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interpolar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
Termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interpolar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat en el Termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

306.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR
TERRITORIAL DEL CENTRE DE SALOU

Vist que el reglament dels Consells Assessors Sectorials de Salou (CATS) preveu la creació
d’òrgans informatius i consultius permanents de participació ciutadana, a l’empara dels
articles 62, 63 i 154.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’Abril, del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 130 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de Novembre.
Vist l’informe de la regidora responsable de Participació i Relacions Ciutadanes de data 27
de gener de 2012, segons el qual existeix la conveniència d’impulsar la participació, el
intercanvi d’informació i la proximitat de l’ajuntament amb la ciutadania del centre de Salou,
de cara a treballar conjuntament aquells temes amb els quals tinguin interès específic, i per
tant proposa la creació del Consell Assessor Territorial del Centre de Salou.
D’acord amb l’article 62.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’Abril, del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 130 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de Novembre, la creació del Consell correspon al Ple.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS) i 9 vots en
contra (5 del PSC, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de RDS), el següent:
PRIMER- CREAR el Consell Assessor Territorial del Centre de Salou.

SEGON- NOTIFICAR el present acord al Departament de Participació Ciutadana.
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Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interpolar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
Termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interpolar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat en el Termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

401.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LA
PÒLISSA TRESORERIA 2012 (CAI)

Vista la necessitat de contractar una pòlissa de Tresoreria per l’any 2012.
Vistes les ofertes presentades per diverses entitats bancàries del municipi.
Vist que de les ofertes presentades per les diferents entitats bancàries, la més avantatjosa
per a la Corporació és l’ oferta presentada per l’entitat CAI.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per 13 vots a favor ( 7 de CIU, 4 del PP, 1 de UTPS i 1 de RDS) i 8 abstencions
(5 del PSC, 2 de UMdC i 1 de UTPS), el següent:

Adjudicar la pòlissa per import de 2.780.000 € a l’entitat CAI, amb les següents condicions:
CAI
Import: 2.780.000,00 €
Termini: Fins el 3 d’agost de 2.012
Euribor: 6,95 % fix
Comissió d’obertura: 0,65 %
Comissió de disponibilitat: 0,35%
Sense arrodoniments, despeses ni altres comissions.

Pren la paraula el Sr. alcalde:
-Alguna intervenció?
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Sr. Henar:
-Sí.

Sr. alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Nosaltres entenem que la situació financera de l’ajuntament, com la de la resta de les
administracions públiques, és delicada i cal fer gestions per aconseguir la liquidesa
necessària per poder fer funcionar la maquinària administrativa com és normal. De totes
maneres la pòlissa de tresoreria que ens proposen és, des del nostre punt de vista, cara,
estem parlant d’un interès fixe d’un 6,95%, amb unes comissions d’obertura i disponibilitat
de 0,65% i 0,35%, que fan que si disposséssim d’aquests diners en un termini de 3 mesos
hauríem de pagar d’interessos i comissions més de 60.000 €. Creiem que és cara, tot i que
són dos milions i pico el que es demana i, per tant, és un capital important.
No dubtem en absolut de la capacitat de gestió i, en fi, en aquest cas, les actuacions que
hagi fet l’equip de govern per aconseguir el més barat del mercat, perquè sabem com està el
mercat. I, per tant, tot i així pensem que hi podria haver altres modalitats, altres possibilitats
com podia ser per exemple, en la mesura que necessitem una liquidesa immediata o durant
el primer trimestre, haver plantejat, per exemple, se’ns ocorre com una possibilitat, una
bonificació de l’IBI d’un 4% o 5% com han fet altres ajuntaments per aquells que avancessin
el pagament durant el primer trimestre de l’any, ja que la pujada del 10% per part de l’Estat
ens dóna un cert marge, aquesta és una idea. Un cop més, per cercar solucions, d’aquest o
d’altres tipus, en benefici de la gestió de la ciutadania de Salou ens posem al servei de
l’equip de govern. És per això que el Grup municipal Socialista en aquest cas no votarà en
contra perquè entenem doncs les dificultats de finançament del consistori però ens
abstindrem perquè creiem que hi ha marge per buscar altres solucions possibles que puguin
ser, fins i tot, més barates que aquestes.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies.

Sr. Barragán:
-Senyor alcalde.
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Sr. alcalde:
-Sí Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Sí, realment a tots ens sembla molt car, el que passa és que són les condicions del mercat,
es va fer un concurs i s’ha agafat l’oferta més barata. També dir-li que me n’alegro molt que
s’ofereixin per a altres possibilitats. Realment nosaltres estem estudiant de cara a l’any
vinent modificar el calendari fiscal, precisament per això, per evitar aquestes tensions de
tresoreria durant els primers trimestres de l’any. Tots sabem que l’IBI és l’impost que més es
recapta i es comença a pagar a partir del 15 de juny i això fa que de gener a juny tinguem
problemes. També creiem que l’any vinent no farà falta demanar pòlissa de tresoreria
perquè ja estarà instaurat el fraccionament de l’IBI i això va a cavall del que vostè deia i és
que amb el fraccionament de l’IBI podrem tenir ingressos tots els mesos i segurament
establirem una sèrie de bonificacions per qui s’aculli a l’avançament d’aquests impostos.

Sr. Henar:
-Si em permet, gràcies Sr. Barragán, en tot cas, per la referència, sempre el Grup municipal
Socialista ha estat en aquesta actitud de fer propostes i de consensuar. Em sembla molt bé
el que plantegeu, la llàstima és que precisament aquest any teníem el marge del 10% més el
8,5%, era una oportunitat que, no sé per quina raó, lamentablement s’ha perdut. Per això
nosaltres no sabem l’any vinent quin serà el marge de pujada, evidentment no serà del
18,5%, espero, perquè si no ens arruïnareu a tots els salouencs i salouenques, esperem
vaja. Però en qualsevol cas, és a dir, aquesta era una oportunitat, diguéssim, molt
significativa precisament per aquest marge del 10% de l’IBI marcat per l’Estat.

Sr. Barragán:
-Sí, li dic que precisament ha sigut perquè estem justament en un procés del canvi del
programa informàtic de gestió de l’ajuntament i això encara no està implementat i encara no
estem en disposició de precisament aplicar totes aquestes mesures. Per això dic que estem
treballant justament, crec que en dos, tres mesos podrem implementar el programa i
treballarem durant tot l’any i de cara a l’any vinent ja es podrà aplicar per a tota la població.

Sr. alcalde:
-Si no hi ha cap intervenció més, permeteu-me, en tot cas, fer una reflexió i una afirmació
també positiva i és que té la seva lectura positiva i donades les circumstàncies econòmiques
que està patint el país i la desconfiança que generen les pròpies administracions davant de
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la seva situació econòmica doncs home, Salou avui dia té capacitat de generar confiança
encara que els preus del mercat avui dia no són com fa tres anys endarrere i, per tant, es
paguen interessos molt més elevats, que no són els que hi havia en anys anteriors, però no
hi cap cap mena de dubte que tenim capacitat de generar confiança a les entitats bancàries i
per això tenim aquesta pòlissa de crèdit, això és un símptoma molt positiu perquè vol dir que
s’està fent una bona gestió econòmica i que saben que nosaltres podem complir amb el
nostre pagament perquè és una qüestió circumstancial, és a dir, com aquí l’IBI es cobra al
mes d’agost, doncs des del mes de gener fins al mes d’agost són molts mesos, per tant, es
necessiten diners i per això s’ha avançat aquesta situació. Però que és, diguem-ne, positiu
en el sentit que he expressat anteriorment.

500.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

600.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 12:49 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el senyor alcalde.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,
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